
  

 
 

ДОПЪЛНИТЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА 

ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.002 

„РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 г. 

номер проект 
Наименование на 

кандидата 
Наименование на 

проектното предложение 

 
Основание за отхвърляне 

1 BG16RFOP002-2.002-0021 ТТВИ ЕООД 

Растеж на предприятието чрез 
подобряване на процесите на 
управление и иновационна 

организация на предприятието 
с въвеждане на  БИЗНЕС 

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА  /BI 
SYSTEM/ за управление, 

базирана на ИКТ технологии и 
внедряване и сертифициране 
на международно признати 

стандарти на системи за 

управление на  качеството, на 
околната среда и на 

сигурността на информацията 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 5 от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от 
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

Съгласно т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта” от Формуляра за 
кандидатстване проектното предложение включва дейност за: 
„Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), допринасящи за 
въвеждане на системите за управление - ISO 9001; ISO 27001; ISO 14001: 
Колокирани сървъри по спецификация с пълен бекъп с място на колокация 
извън България, включваща 5 колокации с 5 основни сървъра и 5 бекъп 
сървъра /общо 10 броя сървъри/”. Посочената дейност е с място на 
изпълнение „извън България”, което е видно както от наименованието, 
така и от описанието на дейността, представени в т. 7 от Формуляра за 
кандидатстване. 

Съгласно т. 5 „Териториален обхват“ от Условията за кандидатстване 
проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на 
Република България. Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за 
оценка на проектните предложения" при несъответствие с изискването 
дейностите по проекта да се изпълняват на територията на Република 
България, проектното предложение се отхвърля. 
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2 BG16RFOP002-2.002-0045 ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД 

Подобряване на капацитета на 
„Енеркемикал" ЕООД чрез 
прилагане на системи за 

управление, ИКТ базирани 
сестеми и приложения за 
управление на бизнеса 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, 

буква е) от Условията за кандидатстване по процедурата и 

Критерий № 9 от Критериите за оценка на административното 

съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 

Условията за кандидатстване): 

В т. 3 от представената към проектното предложение Декларация за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия (Приложение Д към Условията за кандидатстване) не е 

отбелязан статуса на предприятието - „микро предприятие“ или „малко 

предприятие“ или „средно предприятие“. В допълнение представената 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия е попълнена от лицето с право да представлява 

кандидата, но не е подписана с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

него. В отговор на изпратеното уведомление за установени нередовности, 

изисканата декларация не е представена - прикачен е само Квалифициран 

електронен подпис (КЕП). След повторно искане за представяне на файла, 

съдържащ декларацията е представен файл, който не се асоциира с 

прикачения в отговор на първото уведомление Квалифициран електронен 

подпис (КЕП).   

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по 

установения ред декларацията не бъде представена от кандидата или е 

представена, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля. 
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BG16RFOP002-2.002-0072 

 

Джовани ЕООД 
Проект за закупуване на 

софтуерна система "imos CAD 
CAM" 

Проектното предложение не отговаря на изискването на Критерий 
№ 5 от Критериите за оценка на допустимостта на проекта 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Съгласно т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за 
кандидатстване, проектното предложение включва следните дейности: 
Дейност 1 „Закупуване на софтуерна система "imos CAD CAM"", Дейност 2 
„Закупуване на Сървър HP DL380 G“ и Дейност 3 „Визуализация на 
проекта“. От описанието на посочените дейности и от информацията, 
изложена в цялост във Формуляра за кандидатстване е видно, че те не се 
отнасят (не включват) минимум една от следните дейности съгласно 
изискването на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта, а именно: 

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на 
предприятията: 

1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с 
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изискванията на национални/европейски/международни стандарти; 

2/Постигане на съответствие на продукти с 
национални/европейски/международни стандарти; 

3/ Внедряване и сертифициране на добри производствени практики; 

4/ Ре-сертификация на системите за управление; 

5/ Реинженеринг на процесите в предприятията. 

II. Дейности за насърчаване използването на информационни и 
комуникационни технологии и услуги. 

1/ Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани 
софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. 

2/ Дейности за придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за 
управление на бизнес процесите в предприятията. 

3/ Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи 
като услуга - SaaS (Software as a service). 

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения" при несъответствие с изискването проектът да включва 
минимум една от гореизброените дейности, проектното предложение се 
отхвърля. 

4 BG16RFOP002-2.002-0394 ДЕ СГАЛ ООД 

Развитие на управленския 
капацитет в "ДЕСГАЛ" ООД   - 
условие за нейния  растеж и 

повишаване 
конкурентоспособноста и 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, 
буква й) от Условията за кандидатстване по процедурата и 
Критерий № 13 от Критериите за оценка на административното 
съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не е представен Счетоводен баланс на 
кандидата за 2013 г. В отговор на изпратеното уведомление за установени 
нередовности, кандидатът е посочил че представя изискания Счетоводен 
баланс за 2013 г., но файлът не може да бъде отворен без частния ключ на 
автора (сертификата на получателя). По тази причина не може да бъде 
отворен и проверен нито документа, нито Квалифицирания електронен 
подпис (КЕП), с който същия е подписан. Счетоводният баланс на 
кандидата за 2013 г. не може да бъде проверен по служебен път съгласно 
възможността, предвидена в т. 24 от Условията за кандидатстване по 
процедурата, тъй като към датата на кандидатстване не е оповестен в 

Търговския регистър в идентичен формат на този, в който е подаден към 
Националния статистически институт (НСИ) за съответната година. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното му изискване по 
установения ред документът не бъде представен от кандидата или е 
представен, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 
отхвърля. 
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5 BG16RFOP002-2.002-0402 
ПАПАДОПУЛОС 

СТОУН ООД 
ПАПАДОПУЛОС СТОУН ООД 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, 

буква е) от Условията за кандидатстване по процедурата и 

Критерий № 9 от Критериите за оценка на административното 

съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 

Условията за кандидатстване): 

В т. 12 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за 
кандидатстване е посочено, че е представена Декларация за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия (Приложение Д към Условията за кандидатстване), но е 
прикачен само Квалифициран електронен подпис (КЕП). В отговор на 
изпратеното уведомление за установени нередовности е представена 
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия, попълнена от лицето с право да представлява 
кандидата (г-н Кирил Костадинос Пападопулос) и подписана с КЕП с автор 
г-н Кирил Костадинос Пападопулос, но титуляр на КЕП е „Пападопулос и 
син” ООД с ЕИК 175090984, т.е. лицето, от името на което е извършено 
електронното изявление не е предприятието-кандидат по процедурата.  

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по 
установения ред декларацията не бъде представена от кандидата или е 
представена, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 
отхвърля. 

6 BG16RFOP002-2.002-0576 ТЕДИВА ООД 

Развитие на управленския 
капацитет и повишаване на 
експортния потенциал на 

Тедива ООД 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, 
буква й) от Условията за кандидатстване по процедурата и 
Критерий № 13 от Критериите за оценка на административното 
съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е представен Счетоводен баланс на 
кандидата за 2015 г., който не е в идентичен формат на този, в който е 
подаден към Националния статистически институт (НСИ) за съответната 
година. В отговор на изпратеното уведомление за установени нередовности 
кандидатът е представил Счетоводен баланс за 2015 г., който не е в цялост 
– липсват Раздел А, Раздел Б и част от Раздел В от пасива на Счетоводния 
баланс за посочената година., поради което не може да бъде извършена 
техническата и финансова оценка на проектното предложение. Посоченият 
документ не може да бъде проверен по служебен път съгласно 
възможността, предвидена в т. 24 от Условията за кандидатстване по 
процедурата, тъй като не е оповестен в Търговския регистър в идентичен 
формат на този, в който е подаден към НСИ за съответната година. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
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предложения": в случай че след допълнителното му изискване по 
установения ред документът не бъде представен от кандидата или е 
представен, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 
отхвърля. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното 

съответствие и допустимостта по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу 

предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на Управляващия орган, в едноседмичен срок от 

съобщаването. 

 


